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Vejlefjord 
Gymnasium & HF  
- dit perfekte match
Her på Vejlefjord Gymnasium & HF er vi meget optaget 
af at give dig de bedste forudsætninger for at udvikle dig 
og få den uddannelse, du gerne vil have. Her vil du møde 
engagerede lærere, der vil udfordre og støtte dig, så du bliver fagligt 
dygtig og motiveret. Du vil få de værktøjer, du har brug for, så du kan 
udvikle dig personligt. Her bliver ingen overset! 

Vi sørger for, at rammerne for din skolegang som dag- eller kostelev 
er i orden, så du kan få nogle rigtig gode år, der giver dig venner 
for livet og matcher dine interesser og talenter. 

Du skal til gengæld bruge dit potentiale og tage ansvar for din 
skolegang, så du kan få den studentereksamen, der giver dig et 
springbræt til fremtiden.

Velkommen til Vejlefjord Gymnasium & HF!

Holger Daugaard, rektor



Din start på Vejlefjord Gymnasium & HF
Som kost- eller dagelev vil de første dage på Vejlefjord Gymnasium & HF være introdage. Her laver du 
forskellige aktiviteter for at lære skolen, de smukke omgivelser, dine klassekammerater og dine lærere at 
kende. 

I løbet af den første uge kommer vor IT-koordinator forbi i din klasse og sørger for, at du bliver oprettet 
på Lectio, som er portalen, hvor du kan finde dit skema, se dine lektier, aflevere dine skriftlige opgaver 
og finde links til meget af det, du skal bruge i undervisningen. Vi forventer, at du har din egen bærbare 
computer med. Du vil også møde vores gennemførelsesvejledere, der står til rådighed med samtaler, der 
hjælper dig videre, hvis du kører fast i lektierne. De er også gode lyttere.

Et travlt hverdagsliv med tænkepauser
En skoledag på Vejlefjord Gymnasium & HF starter kl. 07.45 og slutter senest kl. 15.55, nogle dage tidligere. 
Efter dagens første 2 lektioner holder vi en morgensamling på ca. 10 minutter, hvor du bliver inspireret, 
overrasket og klogere. Samlingerne har oftest et kristent indhold, da vores gymnasium er en skole bygget 
på kristne værdier med tilknytning til Adventistkirken. De kristne værdier er i fokus, og det betyder 
for os, at vi viser respekt og omsorg for hver eneste elev, uanset individuel forskellighed. Til samlingerne 
bliver du inviteret til en tænkepause midt i gymnasiedagens hektiske program. Her kan du i ro og mag 
reflektere over kloge hoveders tanker om vores dagligdag med bl.a. længsler, angst, vrede og tilgivelse.



Gymnasieuddannelsen – STX
Indrøm det bare – spørgsmål melder sig tit, mens vi er i gang med noget, og så googler vi og 
finder måske et svar. På Vejlefjord Gymnasium & HF finder vi mange svar på mange faglige og 
almenmenneskelige spørgsmål.  Her kan du blive tanket op med overraskelser, oplevelser og viden. 
Men inden du starter på denne ”videns- og oplevelsesrejse” på Vejlefjord Gymnasium & HF, skal du 
være lavpraktisk!

Du skal nemlig gå ind på optagelse.dk og tilmelde dig skolen. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med at 
udfylde de nødvendige papirer. 

På Vejlefjord Gymnasium udbyder vi 9 studieretninger, der tilsammen dækker de mest populære 
valg på danske gymnasier:

Lyst til at blive klogere?



Naturvidenskabelige studieretninger
På disse studieretninger lærer du om vigtige sider af 
matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab 
og teknologi. Matematikken kan kombineres med enten 
fysik og kemi eller biologi. Vejlefjordskolen udbyder 2 
naturvidenskabelige studieretninger: 

· Matematik A – Fysik B – Kemi B

· Biologi A – Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger
På disse studieretninger får du viden og forståelse af danske 
og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har 
indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Dette 
kædes sammen med enten engelsk, fransk eller matematik. 
Vi udbyder 3 samfundsvidenskabelige studieretninger: 

· Samfundsfag A – Engelsk A

· Samfundsfag A – Fransk begynder A

· Samfundsfag A – Matematik A

Sproglige studieretninger
På disse studieretninger beskæftiger du dig med sprog, 
kulturer og globale forhold med mulighed for 3 forskellige 
sprogkombinationer: 

· Engelsk A – Spansk begynder A – Tysk begynder B

· Engelsk A – Fransk begynder A – Tysk begynder B

· Engelsk A – Fransk begynder – Samfundsfag B

Kunstnerisk studieretning
På denne studieretning beskæftiger du dig med musik 
kombineret med sprog. Vi udbyder 1 studieretning: 

· Musik A – Engelsk A



Valgfag
Vi udbyder de mest populære valgfag på C-, B- og /
eller A-niveau. Det gælder f.eks. fysik, kemi, biologi, 
samfundsfag, religion, idræt, tysk, fransk, spansk, 
engelsk og musik. 

Flere af vores valghold udmærker sig ved 
at være små, hvilket gør, at du vil opleve en 
undervisning, der har særligt fokus på dine evner 
og forudsætninger. Vi lægger vægt på, at du i vid 
udstrækning kan sammensætte din uddannelse 
individuelt efter evner og interesser. Med andre ord  
– du bliver set og hørt!



Gymnasieuddannelsen – HF
Vejlefjord Gymnasium & HF udbyder den 2-årige HF-
uddannelse. Med denne uddannelse kan du komme 
ind på kortere og mellemlange uddannelser.

HF-uddannelsen er for dig, som vil mere med dit 
liv end blot teoretisk uddannelse. Du er nemlig 
interesseret i dine omgivelser, det være sig 
mennesker, sundhed, dyr, natur eller sport, og vil 
gerne bruge din fremtid på at relatere dig til og 
engagere dig i andre. Du har i grunden ikke behov 
for årskarakterer, da du jo slår til, når det gælder! 

HF er gearet til dig, fordi der kun indgår et enkelt 
A-niveaufag (dansk), og en del af uddannelsestiden 
er projekt- og praktikperioder. Som HF-elev på 
Vejlefjord Gymnasium & HF kan du vælge mellem 3 
skarpe fagpakker, der er tonet med særlige fag.

1. Hest og natur
Vejlefjord Gymnasium & HF ligger hvor fjord, skov, 
marker og vandløb mødes. Så er du interesseret i at 
være i og lære mere om naturen, er denne fagpakke 
noget for dig. 

Fagpakken her indeholder biologi B og psykologi C. 

Er du hesteinteresseret, er dette et helt specielt 
tilbud for dig, idet der i fagpakken er mulighed 
for rideundervisning. Desuden har skolen et nyt 
ridecenter med stalde og ridehal, og det står til din 
disposition i fritiden. Der er også mulighed for, at du 
kan medbringe din egen hest mod en ekstra betaling.



2. Sundhed
Denne fagpakke er for dig, der interesserer 
dig for sport og sundhed. 

Skolen har sportshal, udendørs fodbold baner 
og et veludstyret fitnesscenter, som du kan 
benytte dig af som elev med denne fagpakke. 

De ekstra fag i pakken er idræt B og 
samfundsfag B.

3. Mellem mennesker
Hvis du gerne vil gøre en forskel for mennesker, er denne 
fagpakke noget for dig! Skolen har på sit campus både 
vuggestue, børnehave og grundskole, hvor du vil få gode 
muligheder for at teste dine pædagogiske evner! 

Vejlefjord Gymnasium & HF har desuden en lang tradition 
for at være med i udviklingsarbejde i den tredje verden og 
samarbejder med organisationen ADRA. 

De ekstra fag i denne pakke er samfundsfag B og religion B.



Obligatoriske fag  
og valgfag
HF-uddannelsen indeholder en række 
obligatoriske fag, og – ud over de ekstra 
fag i fagpakken – er der kun plads til 
få valgfag. Vejlefjord Gymnasium & HF 
udbyder dog en række valgfag både inden 
for sprog, naturvidenskab m.m. Tjek vores 
hjemmeside for udbuddet af fag.

Lektiecafe for HF-elever
Som HF-elev får du mulighed for at lave en 
del af dit skolearbejde i skoletiden.

Der er indlagt 2-3 obligatoriske lektioner 
ugentlig, hvor der er en lærer til stede, 
men hvor du arbejder på egen hånd eller 
sammen med andre med afleveringer m.v. 

Vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at hjælpe 
dig til at opnå et godt resultat!

Projekt- og praktikperioder
I løbet af HF-uddannelsen skal du igennem 
3 projekt- eller praktikperioder. Disse 
perioder skal bl.a. hjælpe dig i valg af 
fagpakke og valgfag under uddannelsen 
– og desuden valg af videregående 
uddannelse. 

Projekt- og praktikperioder kan afholdes så 
vel på skolen som uden for campus, og en 
studietur kan også indgå.



Studiehjælp
Uanset om du bor på skolen eller 
hjemme, vil du blive fulgt tæt i forhold 
til dine daglige lektier, ikke mindst i 
forhold til dine skriftlige afleveringer. 
Her vil skolen arrangere lektiecafé og 
tilbyde dig assistance af skolens erfarne 
gennemførelsesvejledere, der kan tilbyde 
dig struktureret lektiehjælp. De er også 
gode sparringspartnere, hvis store og 
små bekymringer om hverdagslivet 
flytter din opmærksomhed fra studiet.



At rejse er at leve…
Der er lang tradition for, at 2.g og 2. HF tager på en 
uges studietur til udlandet. Hvert år arrangeres der 
en frivillig skitur til Norge. Skolen har desuden et 
godt samarbejde med 3 andre nordiske gymnasier. 
Det vil du opleve bl.a. ved årlige volleyturneringer 
og musikfestivaler. Her får du både den nordiske 
klang og sportens eksplosive spænding. Vi har også 
en udvekslingsordning med disse gymnasier, så du 
i en periode kan prøve, hvordan det er at være elev i 
gymnasiet i et af de øvrige nordiske lande.

Uden mad og drikke…
Som et særligt tilbud til dig som dagelev i 
gymnasiet og HF tilbyder vi, at du dagligt 
og helt gratis kan spise middag med vores 
kostelever. Vi serverer gode og velsmagende  
vegetarretter. Du er som dagelev også 
velkommen til at overnatte på skolen 
engang i mellem, f.eks. i forbindelse med 
gruppeopgaver eller hyggelige arrangementer 
i kostafdelingen, ligesom vi har indrettet et 
studierum til dagelever.



Kostgymnasiet
At være sammen 24-7
Vores gymnasiums kostafdeling huser en stor del af gymnasieeleverne. Vores kollegium, som er 
billigt og godt, er ikke kun for dig, der ønsker et nært studiemiljø, men også for dig, der vil opleve 
et fællesskab med gymnasiets øvrige kostelever efter kl. 16. Det være sig rundt om et bål i den flotte 
natur omkring skolen, i fodboldkampe, til koncerter og fester og i den gode samtale på badebroen 
nedenfor skolen, mens solen går ned. Det kan også være, at du har lyst til at ordne dagens lektier 
sammen med en klassekammerat eller i skolens lektiecafé. Det er alt sammen et tilbud til dig.



Fritid:
Selv om dagligdagen for en gymnasieelev er travl, skal der også være tid til sport og fritidsaktiviteter.

På Vejlefjord Gymnasium & HF er der gode muligheder for at dyrke sport. Skolen råder bl.a. over fitnesscenter, 
sportshal, svømmehal, udendørs oplyst fodboldbane, ridecenter og beachvolleybane. Du kan også bevæge dig 
udenfor og opleve skolens helt unikke beliggenhed. 

Uanset om du bor på skolen eller hjemme, kan du benytte dig af alle vores fritidstilbud:
· Naturen – fantastisk beliggenhed ved Vejle Fjord
· Fitness i vores veludstyrede fitnesscenter
· Fodbold på vores oplyste fodboldbane
· Volley i vores sportshal eller på beachvolleybanen
· Badminton i sportshallen
· Heste – for jer, der bor på skolen, har vi både skoleheste og plads til, at man kan tage sin egen hest med
· Vandsport – vi benytter os af fjorden lige uden for døren og bruger skolens kajakker.
· Musik – vi har lovsangsbands og kor.



En international atmosfære
Vejlefjord Gymnasium & HF henter den store verden ind i dagligdagen. Frivillige unge fra f.eks. USA, 
Australien, New Zealand, Argentina, Brasilien, Mexico og Serbien bor på skolen og er med til at gøre dit 
ophold til en særlig oplevelse. 

Især som kostelev møder du dem i hverdagen, ikke kun som hjælpere og arrangører ved sportsaktiviteter og 
sociale arrangementer men også som sparringspartner eller måske venner. 

Weekender
I kostafdelingen er der særlige tilbud uden for skoletiden og i 
weekenderne. Fredag aften samles alle elever i skolekirken til et 
hyggeligt program, anført af et af skolens lovsangsbands. Lørdag 
formiddag er der atter tid til refleksion og musik under en gudstjeneste 
i skolekirken sammen med den lokale Adventistmenighed.

Det er naturligvis også muligt for dig som kostelev at tage hjem i 
weekender, bortset fra 3  ”blive-weekender”, hvor der er et særligt 
program.

Fester
Dagliglivet på Vejlefjord Gymnasium 
& HF bliver med jævne mellemrum 
afbrudt af fest og farver, når eleverne 
arrangerer de årlige skolefester. 
Hver sæson har sin fest. Bl.a. kan 
nævnes høstfest, fastelavnsfest og årets 
absolutte højdepunkt – Gallafesten, 
arrangeret af afgangselever. Alle fester 
er alkoholfri.



Er du fuld af musik?
Musik påvirker os, hvad enten vi er udøvende eller publikum. Men hvad er det egentlig, musikken gør ved os? 

På Vejlefjord Gymnasium & HF vil du kunne mærke musikken på egen krop. Glæden, rytmen og spontan sang 
opleves tit på skolens område. Her kan alle være med i skolens store kor, der hvert år arrangerer koncerter for 
lokalområdet og er på turnéer i Danmark og i udlandet.

Fagligt satser skolen meget på musik, og der er stort set hvert år musikhold på såvel C- som B- og A-niveau.

Lovsangsband
Hver weekend spiller skolens lovsangsband 
til arrangementer i kirken. Bandet er styret 
af eleverne selv og de øver hver uge med både 
sangere og instrumenter. 

Koncerter
Musiklivet har også sine højdepunkter. I efteråret er 
der ”Broget Aften”, en aften, hvor alle kan komme 
med deres bidrag til en bred vifte af musikalsk 
underholdning. Ved juletid er der den traditionsrige 
julekoncert, og om foråret afholdes den store 
forårskoncert.
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